
SENIORCENTRUM 

SENECURA 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29.6.2020 30.6.2020 1.7.2020 2.7.2020 3.7.2020 4.7.2020 5.7.2020

Snídaně
Sladký rohlík s máslem a 
marmeládou, kakao nebo 

čaj (1,3,7)

Jogurt s čokoládovými 
kuličkami, kakao nebo čaj 

(1,3,7)

Paštika s máslem a 
zeleninou, pečivo, káva 

nebo čaj (1,3,7)

Tvarohový závin,          
DIA, žlučník- šáteček, 
kakao nebo čaj (1,3,7)

Sýrová pomazánka, 
zeleninové zdobení, 

pečivo, bílá káva nebo čaj 
(1,3,7)

Vánočka, medové máslo, 
kakao nebo čaj (1,3,7)

Turistická pomazánka, 
zeleninové zdobení, káva 
s mlékem nebo čaj (1,3,7)

Přesnídávka Ovocné pyré Obložený chlebíček se 
šunkou (1,3,7)

Zelenina dle denní 
nabídky Jogurt (7)

Zelenina dle denní 
nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky

Polévka oběd Brokolicový krém (1,3,7) Zeleninový vývar s 
tarhoňou (1,3,7,9) Čočková polévka (1) Kuřecí vývar s vaječným 

svitkem (1,3,7)

Smetanová polévka z 
pečeného česneku s 

bramborem (1,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a nudlemi 

(1,3,7)

Kapustová polévka se 
slaninkou (1,7)

Menu oběd 1

Pomalu pečená vepřová 
kýta s máslovou mrkví a 

petrželkovými 
bramborami (1,3,7,9)

Kuře na žampiónech, 
přírodní šťáva, dušená 

rýže (1,3,7)

Burgunská hovězí 
pečeně se šťouchanými 
bramborami (1,3,9,10)

Koprová omáčka, vařené 
vejce a brambory (1,3,7)

Segedinský guáš s 
houskovým knedlíkem 

(1,3,7)

Masové koule s omáčkou 
z drcených rajčat, 

těstoviny (1,3) 

Kuřecí roláda s máslovou 
zeleninou, šťouchané 

brambory (1,7)

Menu oběd 2

Šišky s mákem a 
moučkovým cukrem 

přelité máslem 
Nedoporučuje se pro 

dietu č. 3 (1,3,7)

Placičky z rybího filé, 
petrželkové brambory, 

tatarka (1,3,4,7)

Bramborové noky se 
smetanovo-bylinkovou 

omáčkou (1,3,7)
Špagety po uhlířsku 
sypané sýrem (1,3,7)

Ovocné taštičky s 
moučkovým cukrem a 

máslem (1,3,7)   
Nedoporučuje se pro 

dietu č.3         

Vločková kaše se skořicí 
a máslem (1,3,7)

Grilovaná zelenina s 
vařenými bramborami 

(1,7)

Dezert/salát Míchaný kompot Zeleninový salát Ovoce dle denní nabídky Oplatek (1,3,7) Biskvit (1,3,7) Zeleninový salát Míchaný kompot

Svačina Chlebíček se sýrem 
(1,3,7)

Litý koláč s ovocem 
(1,3,7)

Obložený chlebíček 
(1,3,7)

Ovocné pyré Šlehaný tvaroh s kakaem 
(7)

Dezert ze zakysané 
smetany (1,3,7)

Puding (1,7)

Večeře Mléčná rýže (1,3,7) Sýrový talířek se 
zeleninou, pečivo (1,3,7)

Zapékané těstoviny se 
zeleninou a vejci (1,3)

Rybičková pomazánka, 
pečivo (1,3,7)

Květákový mozeček s 
vařenými bramborami 

(3,7)

Obložený talířek s 
uzeninou, pečivo (1,3,7) Boršč, pečivo (1,3,7,9)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Veka s máslem a 
zeleninou (1,3,7)

Ovoce vhodné pro dietu 
č. 9

Šlehaný tvaroh s DIA 
marmeládou (7)

Ovoce vhodné pro dietu 
č. 9

Obložený chléb se 
šunkou a sýrem (1,3,7) Ovocný DIA jogurt (7) DIA oplatky (1,3,7)

                         
ŠÉFKUCHAŘ: Václav 

Šmiček a kolektiv          

JÍDELNÍ LÍSTEK od 29.06.2020 do 05.07.2020

Alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem.                                                                            
Na požádání lze připravit i vegetaránskou stravu. Veškerou stravu jsme schopni připravit i v dietních úpravách, pokud není 

stanoveno jinak.  U snídaní a večeří nabízíme mimo jídelní lístek výběr pečiva, marmelády, paštiky, sýry, uzeniny a pod. ("švédský 
stů")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


